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Desde sua primeira edição, a “Revista Consolata” divul-
ga eventos e projetos que são resultado de empenho e 
vivência acadêmica planejada, agregada em olhares di-

ferentes para que o leitor possa se encontrar de acordo com 
suas buscas. Nesta edição, o leitor vai ter a oportunidade de ler 
matérias sobre as atividades do início deste ano e do final de 
2014. Todos estão convidados a imbuir-se da preocupação do 
Colégio Consolata com relação ao investimento voltado para a 
educação transdisciplinar formativa, não apenas no que tange 
a competências e habilidades inerentes a cada disciplina, mas 
também no que se refere ao desenvolvimento da cidadania, 
segundo Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), para a Educa-
ção Básica de 2013, que propõem orientar a formação para o 
exercício de um tipo de cidadania que vai além do acesso dos 
indivíduos aos bens e serviços de uma sociedade moderna.

Cada educador significa para o aluno a grande festa, repleta 
de tons, sons, texturas, movimentos, admiração e alegria pela 
possibilidade de comparticipação de saberes. Um seguidor dos 
passos de Sócrates, que acredita nas possibilidades e, por isso, 
cria condições para que cada semente de humano dê luz e co-
lorido notório, que ensina com as cores e a festa que tem den-
tro de si, que tem claro o seu papel social de cidadão politico, 
pedagógico, moral, ético. Nesse sentido, sábio é o exemplo da 
aranha que tece sua teia com fios produzidos pelo próprio cor-
po: cada fio é fundamental para gerar a unidade que sustenta, 
protege e dá estabilidade. Nosso professor, apaixonado pela 
arte de ensinar, vai fiando sua teia, tecendo-a fio por fio, com 
os elementos que recolhe daquilo que lê, escreve, vivencia, 
acredita, espera, que encanta com a construção de sua prá-
xis pedagógica. O aluno só precisa de modelos para seguir, e 
exemplo para admirar, como transpareceram os ensinamentos 
do Bem-aventurado Allamano para sua fiel serva, Ir. Irene Sté-
fani, “NYAATHA” - a mãe toda misericórdia, que a seu tempo 
educava, catequizava, formava, instruía, promovia e sanava 
pelo encanto de seu olhar, palavras e atitudes. Quando o mes-
tre faz, o aluno consegue. 

Com esse olhar de quem se deixa encantar, a Revista Consolata 
reflete sobre o quanto a formação de valores integra e liberta 

o aluno para a aquisição do conhecimento científico, huma-
no, desperta suas potencialidades intelectuais, morais, sociais, 
artísticas, espirituais por meio de métodos criativos disciplina-
dos, motivadores sobre o que gosta e sente prazer. Para to-
mar ciência, é conferir os conteúdos e relembrar o encanto 
que marcou o encerramento das atividades do final do ano 
passado, das turmas do Infantil ao Ensino Médio: as celebra-
ções, festa de formatura, noite artística, campanha solidária 
“um presente para Jesus”... Associando às atividades do novo 
ano letivo, apresentamos o que foi a Semana Pedagógica, a 
acolhida da comunidade educativa - alunos, pais, professores, 
gestores e colaboradores - aula inaugural, missa e celebração 
de abertura do ano letivo para interceder a Deus sabedoria e 
luzes necessárias para esta caminhada acadêmica. 

Arte ensinada, Arte aprendida. No espaço do Consolata, o aluno 
inicia a sua caminhada escolar incentivado a buscar dentro de 
si algo novo e criativo. A possibilidade é oferecida e para que 
isso ocorra professores específicos fazem uso da linguagem ar-
tística (teatro, dança, música, artes visuais, esportes) carregada 
de sentido para desenvolver no aprendiz atitudes, disciplina, es-
pírito coorporativo, capacidade de relacionamento, consciência 
crítica, com profissionalismo centrado na elevação do resultado 
acadêmico.  Mais que uma visão estratégica para nós, o valor 
destas atividades extracurriculares se percebe na evolução de 
experiências positivas e no compartilhamento diversificado de 
atividades, contribuindo para um desenvolvimento mais susten-
tável a uma esperança que cresce a cada dia.

Caminhamos, então, por um rumo sempre certeiro, a passos 
calmos e desafiadores, aguardando ansiosamente o resultado 
da excelência de um ano acadêmico abençoado. Tenhamos a 
coragem de aprender a aprender sempre.

Você, leitor que sempre curte e acompanha nossas atividades 
pela Revista e site: www.colegioconsolata.com.br, um aben-
çoado e próspero ano de 2015!

Ir. Cecilia Beltrame
Diretora
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Romaria a Aparecida

O dia 24 de janeiro de 2015 foi marcado pela paz, alegria 
e muita devoção! 
Realizamos a esperada romaria ao Santuário Nacional 

de Aparecida para louvar e agradecer a Deus por toda a bele-
za do Ano Allamaniano. 
Representantes da nossa comunidade educativa se uniram a 
mais de mil romeiros e romeiras da Família Consolata, pro-
venientes de diversas regiões do país e também da Europa e 
África: Irmãs Missionárias da Consolata, pré-noviças e voca-
cionadas, Missionários da Consolata, filósofos e seminaristas, 
leigos Missionários, jovens Missionários, além de amigos e 
amigas da família Consolata. 
A linda Celebração Eucarística, presidida por D. Giovanni Cri-
ppa, Missionário da Consolata, Bispo da diocese de Estância 
(SE), foi transmitida pela TV Aparecida, o que proporcionou 

a outras pessoas conhecer a beleza do carisma Allamaniano, 
bem como o grande amor e devoção que ele nutria por Nos-
sa Senhora. “Que emoção ouvir a nossa História de fundação 
e de Fé sendo contada no Santuário da Mãe Aparecida!”
Iniciamos este ano letivo revigorados por participar desse 
momento inesquecível para a Família Consolata.  
Continuemos firmes nos princípios e suaves em nossa manei-
ra de agir, em companhia de Ir. Irene Stefani, Missionária da 
Consolata, que será beatificada em Nyeri, Quênia, no dia 23 
de maio deste ano. 
Em 2015 não nos cansemos de repetir: “Felizes? Sim! Somos 
da Família Consolata!”

Feliz 2015 – Ano da Paz e da Luz!

U nidos pelo Bem

Celebração Eucarística de 
abertura do ano acadêmico

Missa de abertura do ano letivo e em louvor ao Bem-aventurado Allamano 

2015, Ano da Paz, da Luz e da Vida Consagrada. Alunos, familiares, professores, colaboradores e Irmãs do Consolata participaram 
no dia 10 de fevereiro da missa de abertura do ano letivo, organizada pela Pastoral. Pela manhã, a celebração foi presidida pelo 
pároco Pe. Dalmir acompanhado do Pe. Antônio, futuro Vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Na homilia, Pe. Dalmir 
chamou-nos a atenção para a humildade e a necessidade de utilizar todo o conhecimento adquirido no ambiente do Colégio em 
beneficio do outro, para a melhoria da comunidade. Os alunos do período vespertino, Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 
Fundamental, participaram da celebração da Palavra, muito bem organizada e devota conduzida pelo nosso pároco. Rezemos...
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D ivino Saber

Orquestra na Assembleia das 
Missionárias da Consolata

Oficina ANEC

Colégio Consolata conectado à
Campanha da Fraternidade

No dia 22 de janeiro de 2015, os alunos da nossa Orques-
tra de Câmara regidos pelo Maestro Marcelo Bonvenu-
to, que acompanhou o grupo na bateria, apresentaram 

belíssimas canções na Assembleia das Irmãs Missionárias da 

Consolata. Neste evento estavam presentes Irmãs de todas as 
Comunidades do Brasil e de diferentes países. Foi um espe-
táculo belíssimo e as Irmãs da Consolata ficaram encantadas 
com o desempenho de nossos queridos alunos.

Anualmente a ANEC, As-
sociação Nacional de 
Educação Católica, dan-

do continuidade às reflexões 
sobre a CAMPANHA DA FRA-
TERNIDADE, organiza uma ma-
nhã de oficinas reunindo edu-
cadores de diferentes Colégios 
e grupos pastorais. 
Em 2015, somos desafiados 
pelo tema “Fraternidade: Igre-
ja e Sociedade” e lema: “Eu 

Em 2015, a Campa-
nha da Fraternida-
de, que existe no 

Brasil desde 1961, nos 
faz refletir sobre o im-
portante papel da Igreja 
no Brasil. Com o tema 
“Fraternidade: Igreja e 
Sociedade” e o lema “Eu 
vim para servir” (cf. Mc 
10, 45), a campanha des-
te ano busca recordar 
a vocação e missão de 
todo o cristão e das co-
munidades de fé, a partir 

vim para servir” (Mc 10,45). 
Mais uma vez, os educado-
res do Colégio Consolata fo-
ram convidados a conduzir 
uma dessas oficinas. Esse 
evento aconteceu em 31 
de janeiro e reuniu cerca de 
40 educadores dos 4os anos 
do Ensino Fundamental. Foi 
um momento especial para 
partilhamos um pouco do 
nosso carisma Missionário 

e do trabalho de cultivo dos 
valores cristãos que o nosso 
Colégio realiza.
Encerramos a atividade hon-
rados pelo convite e com a 
certeza de que não estamos 
sozinhos na busca de um 
mundo melhor para as futu-

ras gerações. 
Que a Mãe Consolata e o 
Bem-aventurado José Alla-
mano continuem a nos con-
duzir nesta Missão de seme-
ar o bem e de acolher, com 
amor fraterno, todos os nos-
sos irmãos.  

do diálogo e colaboração entre 
Igreja e Sociedade, propostos 
pelo Concílio Ecumênico Vati-
cano II.
O secretário geral da CNBB, 
Dom Leonardo Ulrich Steiner, 
nos diz: “esta campanha será 
uma oportunidade de reto-
marmos os ensinamentos do 
Concílio Vaticano II. Ensina-
mentos que nos levam a ser 
uma Igreja atuante, participa-
tiva, consoladora, misericor-
diosa, samaritana. Sabemos 
que todas as pessoas que for-

mam a sociedade são filhos 
e filhas de Deus. Por isso, os 
cristãos trabalham para que 
as estruturas, as normas, a 
organização da sociedade es-
tejam a serviço de todos”.
No Colégio Consolata a vi-
vência desta campanha ocor-
rerá por meio de diferentes 
atividades, sendo esta uma 
grande oportunidade para 
reafirmamos o nosso carisma 
missionário e a nossa Missão 
de Educar Evangelizando.
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S emana Pedagógica

Por que Colégio Consolata?

Uma das características 
negativas da moder-
nidade, mais especifi-

camente do senso comum, 
é a de não compreender ou 
se apropriar dos processos 
de construção que utilizamos 
em nossa vida. 
Tudo parece que nasce pron-
to. É o que acontece quando 
não relacionamos um de-
terminado produto à cadeia 
produtiva presente desde a 
sua origem. Compreende-
mos a sua existência de for-
ma imediata, ou seja, sem 
nenhuma mediação, sem 
nenhum processo. Tomamos 
como verdade apenas o que 
aparece (fenômeno). 
Na educação isso não é dife-
rente, porém com um deta-
lhe a mais por se tratar de um 
serviço. As famílias, muitas 
vezes, querem que a escola 
atenda às suas necessidades 
“imediatas”. É claro que a es-
cola também pode “colabo-
rar” nesse sentido, mas essa 
não é a sua razão de ser. 
 Na verdade, isso passa a 
constituir-se como um pro-
blema quando o que pensa-
mos como necessidade ime-
diata não é o que a escola 
realmente projeta para si. 
Criamos incompatibilidades 
e desentendimentos quando 
não existe esse sincronismo 
de ideias. Por isso, é muito 
importante saber qual é a 
Proposta Pedagógica da es-
cola que escolhemos para 
os nossos filhos. Em outras 

palavras, quais mediações 
existem no processo que es-
tão presentes no dia a dia do 
Colégio Consolata.
Na reunião de pais, que re-
alizamos no dia 30 de janei-
ro, a nossa preocupação era 
deixar claro aos pais e alu-
nos que estavam presentes, 
quais processos existem em 
nosso Colégio que o carac-
terizam como tal. O Colégio 
Consolata busca a excelência 
em três dimensões da vida 
dos nossos alunos. A primei-
ra dimensão está no aspec-
to transcendental da vida 
humana. Educamos o ser 
religioso que, independente-
mente de sua denominação, 
percebe o testemunho que 
professamos de Jesus Cristo 
e a fé enraizada em nossos 
dogmas católicos, nos prin-
cípios e carisma da vida do 
Padre José Allamano e no 
Evangelho. A espiritualidade, 
fraternidade, partilha, soli-
dariedade e o amor ao pró-
ximo são transformados pela 

Pastoral escolar em ações 
concretas que vão desde 
a prática de sempre iniciar 
uma nova atividade com ora-
ção até a visita a uma creche 
pelo GVS (Grupo de Vivência 
Solidária).
A segunda dimensão, psicoa-
fetiva e social, trata das rela-
ções humanas e afetivas no 
processo pedagógico. A festa 
das mães, festa junina, festa 
da família, comemoração cí-
vica, desfile cívico e todas as 
demais festividades e cele-
brações que ocorrem durante 
ano têm como finalidade criar 
um sentimento de pertença 
do aluno ao Colégio Consola-
ta. Inseri-lo no ambiente es-
colar, seja na sala de aula, nas 
atividades extracurriculares 
ou em algum evento é uma 
estratégia educacional do Co-
légio Consolata. 
A terceira dimensão é a aca-
dêmica. Em 2014, a Proposta 
Pedagógica do Colégio Con-
solata deu um enfoque mais 
intensivo a esta dimensão, 
tentando potencializar ainda 
mais a qualidade de ensino. 
Tomamos a competividade 
presente no mundo educa-
cional como algo positivo, 
que nos impulsiona a buscar 
melhores resultados. Dessa 
forma, avaliações externas 
serviram de medida para 
controle e ajuste da qualida-
de do processo educacional 
e os resultados positivos dos 
alunos foram valorizados em 
público. Tomamos o apren-

dizado do aluno como foco 
da ação pedagógica do nos-
so Colégio. As metodologias, 
técnicas e tecnologias edu-
cacionais estão à disposição 
do professor para promover 
aprendizagem. As rotinas de 
avaliações sistemáticas (M1, 
M2 e Global), planejadas no 
decorrer do trimestre, focali-
zam o hábito e a sistematiza-
ção dos estudos dos nossos 
alunos. Criar um hábito (ter 
habilidade) é fazer sempre 
uma atividade, tornando-se 
melhor em cada novo pro-
cedimento, a ponto de ser 
competente naquilo que faz.  
É dessa forma que compre-
endemos um ensino por com-
petências e habilidades, tal 
como se supõe ao pensar em 
metas na educação brasileira. 
Convém ressaltar que ne-
nhuma dimensão é mais im-
portante do que outra em 
nosso Colégio. O equilíbrio 
entre elas é o que nos iden-
tifica como Colégio Consola-
ta. Outras escolas realizam 
mais ou menos do que nós, 
entretanto, cada uma tem 
sua identidade quando busca 
equilibrar essas e outras for-
ças presentes em sua realida-
de. É nesse ponto que fica o 
nosso aprendizado: identida-
de não se ranqueia, ela per-
mite dar sentido ao processo 
educacional a partir das me-
diações que realizamos no 
cotidiano.

Profº Marcélio José Ribeiro
Coordenador da Avaliação 
Educacional
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V iva o Saber!

Acolhimento e adaptação nas 
primeiras semanas de aula
O  início das aulas para os alunos da Educa-

ção Infantil ao 5º ano do Fundamental I é 
marcado pela adaptação, etapa importante 

para criar ou fortalecer vínculos afetivos. Muitas 
vezes essa adaptação não é só da 
criança, mas envolve também os 
pais, que precisam estabelecer 
um vínculo de confiança sólido 

com o Colégio. É fundamental que 
transmitam segurança e autocontrole 

na hora de deixar o filho. Afinal, pais 
seguros, filhos confiantes. 

Orientação Educacional no
Colégio Consolata

A importância dos Coordenadores de Área

A Orientação Educacional na esco-
la tem uma função facilitadora no 
desenvolvimento integral do edu-

cando. É um serviço planejado, organizado, 
que visa propiciar condições ao educando de 
superar suas dificuldades de aprendizagem 
escolar, de integração familiar e social, bem 
como de escolha profissional. 

A atuação da Orientação Educacional no 
Colégio Consolata segue, portanto, uma co-
participação no processo educacional, emba-
sando-se teórica e cientificamente a fim de 
contribuir para o êxito da ação educativa.

Esse projeto se autorrealiza quando en-
tendemos a Orientação Educacional como:

• Parte do ato educativo, uma educação 
para a escolha viabilizadora do trabalho da 
equipe educacional.

• Processo de relação de ajuda, produto 
de uma relação interpessoal, realizado de 
forma organizada, que enseja ao educando 
oportunidades para o amadurecimento que 
lhe permita fazer opções, auto conhecer-se e 
assumir responsabilidades.

• Um meio que visa um processo de cria-
ção de hábitos e atitudes convenientes.

Desse modo, podemos concluir que o NOE 
tem como meta criar condições para que cada 
educando aprenda a ser, aprender e conviver.
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Todos os esforços e a atenção dos pais, professores e cola-
boradores durante esse período têm um objetivo comum: 
fazer com que os alunos sintam-se seguros e felizes no am-
biente escolar. 
O foco é o bem-estar da criança!

6

O Colégio Consolata in-
tensifica o trabalho de 
coordenação de área, 

juntamente com a coorde-
nação pedagógica, direção e 
orientação, visando trabalhar 
de forma democrática e éti-
ca para atender as necessi-
dades do corpo docente e 
de nossos educandos, con-
tribuindo na qualificação e 
construção de novos cami-
nhos, para formar cidadãos 
críticos e conscientes.
Os coordenadores de área, 

Fabiana, Fabio, Milva e Oze-
nir, acompanham o trabalho 
dos professores, funcionando 
como elo entre as diversas sé-
ries. São realizadas periodica-
mente reuniões de áreas, nas 
quais os trabalhos são avalia-
dos, com discussões de temas 
e projetos delineados.
Todos os coordenadores de 
área são também professores 
do Colégio, por isso conhe-
cem bem o cotidiano da sala 
de aula, sua dinâmica e ne-
cessidades.
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V  iva o Bem!

Encontro de Pais 
Recanto Consolata

Carnaval 2015

Consolata News

Para estreitar relações e fundamentar uma concreta parceria entre fa-
mília e escola, realizamos no Recanto Consolata, em 22 de fevereiro, a 
reunião com os pais dos alunos ingressantes em 2015.

Foi um encontro muito agradável num cenário privilegiado, como é 
a paisagem do Recanto. Desse momento colhemos bons frutos, o que 
contribui no fortalecimento da grande “Família Consolata”.

O Carnaval é a maior festa popular do Brasil, o país se mobiliza de 
norte a sul e respira esta alegria.

Esta festa não é só folia, pois revela também a projeção de 
mensagens sociais. É nesse contexto que a sociedade tem a oportunida-
de de manifestar a sua insatisfação com a realidade atual, e assim obser-

vamos críticas pertinentes através dos enredos dos blocos e das escolas 
de samba. É o carnaval assumindo sua face crítica com alegria e mensagens 

para a população refletir.
O carnaval é a festa popular mais esperada no Brasil... Então que façamos 

desse período um momento de alegria com responsabilidade, na esperança de 
um país melhor.

A ideia teve início em 2014, quando participamos do Es-
paço Cultural – Jovem Cientista Allamaniano, desenvol-
vendo um telejornal sobre as diferenças entre gerações. 

A consequência foi o primeiro lugar no Espaço Cultural.
Desenvolvemos então, um telejornal oficial, para cobrir os 

principais acontecimentos do Colégio. Uma proposta pautada 
em conhecer o jornalismo experimentando-o. Nosso lema é o 
compromisso e perseverança, tendo como principal objetivo a 
participação e atuação exclusiva dos alunos, que terão espaço 
para opinar, apresentar ideias, aplicá-las desenvolvendo repor-
tagens e, posteriormente, divulgando-as a todos. 

Com esforço, dedicação e apoio do Colégio Consolata, 
nosso grupo desenvolverá um trabalho baseado na in-
teração e respeito entre todos, de modo que não haja 
superiores ou inferiores, mas sim uma equipe unida. 

O JCTV, na Consolata News, deixará você muito bem 
informado sobre tudo o que acontece no Colégio Con-
solata. Um jornal dinâmico e espontâneo, no qual quem 
faz a notícia é o aluno!   

Para ficar atento às novidades, assista acessando ao 
site Colégio Consolata na página do CONSOLATA NEWS.
www.colegioconsolata.com.br/jctv

Orientador:  Prof. Marcelio José Ribeiro
Editor-chefe:  Pedro Henrique de Oliveira Rodrigues
Editora executiva:  Amanda Fernandes Troitino Gomez
Editora de produção:  Beatriz Praisler Morais
Redatora:  Prof. Vivian Silva
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O  bem Saber

Pastoral - Campanha Missionária

Fundamental I – 
2os anos - Ciclo Vital

Que alegria ver o sorriso nos rostos de quem semeia o 
bem por meio dos gestos solidários. 

Nossa Campanha Missionária 2014 vivenciada num 
clima de muita partilha, amizade e gratidão. 

Foi emocionante perceber o envolvimento de todas as turmas 
ao longo da mobilização! 

O Bem venceu, pois laços de afeto, admiração e respeito se for-
taleceram em nossa comunidade educativa! 

O Bem venceu, pois reafirmamos a nossa identidade missioná-
ria: o próximo sempre foi a nossa meta! 

O Bem venceu, porque mais uma vez Allamanizamos o mundo! 
Nossa gratidão e votos de bênçãos a todos os que participaram!

Os alunos dos 2os anos tiveram a oportunidade de vivenciar 
uma maravilhosa aula de abertura da Unidade de Ciências 
com a Professora Maria da Penha, nossa orientadora edu-

cacional.
Uma linguagem infantil e esclarecedora tornando assim o uni-

verso de nossos alunos mais rico em conteú-
dos e aprendizado.

Fechando o ano 
com grande estilo!
No sábado, 29 de novembro, a equipe de Futsal Sub-14 do Colégio Consolata, sagrou-se 

Campeã de forma invicta da “Copa Center Norte”.  Após vencer, na semifinal, o Colégio 
Jardim São Paulo de forma sensacional por 8 X 3, disputou a grande final contra o Colégio 

Phaternon, de Guarulhos, em um jogo emocionante com o placar de 1 X 1, sendo que o Conso-
lata venceu por 4 X 3 nos pênaltis.

Conquistamos ainda o troféu “Fair Play” indicativo de bom índice disciplinar. Destaca-
mos os troféus de melhor goleiro para o aluno Pedro Henrique, do 9º ano C, e de artilheiro 

da competição para o aluno Matheus Ikehara, do 9º ano B.
Um parabéns especial aos nossos atletas pela dedicação, garra e perseverança!
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A rte em Destaque

Noite Artística Cultural

O que vivenciamos na noite do dia 13 de novembro e 
que, com certeza, encantou a todos foi uma grande 
celebração da Partilha. Partilha de dons e talentos. Nin-

guém brilhou sozinho e a luz de cada um refletiu nos demais! 
Que lindo! 

Apresentação Banda e Fanfarra
No domingo, 30 de no-

vembro, os alunos da 
Banda Musical e Linha 

de Frente foram ao SESC IN-
TERLAGOS receber o troféu 
conquistado no 13º Festival 
de Bandas e Fanfarras da Ci-
dade de São Paulo, em 27 de 

setembro, no qual obtiveram 
o título de Campeões Regio-
nais da Zona Norte.
Sob a regência do Maestro 
Marcelo Bonvenuto, fizeram 
uma belíssima apresentação 
e depois se uniram a outras 
duas bandas, regidas tam-

bém pelo Maestro, as Bandas do Colégio Luiz Tenório de Brito e 
do Colégio Rodrigues Alves. Juntos, os três colégios deram um 
show de apresentação. Parabéns, alunos da Banda Musical e Li-
nha de Frente, por seu empenho e dedicação!

O ano de 2014 foi tempo de Allamanizar e todos os grupos 
artísticos do Colégio Consolata  - Corais, Corpo Coreográfico e 
Banda Musical, Orquestra, Teatro, Dança e Violão - Allamaniza-
ram o nosso mundo com a sua Arte. 
Encantem-se com a beleza deste grande espetáculo. 
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C elebrar é Preciso

Natal todo dia! Seja feliz! 
É Natal, Paz e Amor!

Celebração de fim de ano - Colaboradores 

Formatura marca 
despedida do Infantil 

Arte presente na 
Festa de Encerramento 
do Infantil I e II 

Todos os alunos do Colégio Consolata participaram de singelos devo-
tos e emocionantes momentos de oração em nossa Capela. 
Como símbolo do Natal de 2014, escolhemos a figura dos anjos. São 

os anjos que se alegram e anunciam a chegada do Salvador. Vamos assumir 
essa Missão de levar ao mundo a alegria do Natal e, como anjos, voemos 
alto na direção das coisas que são de Deus.

Com grande alegria e gratidão celebramos a sua conclu-
são em Família Consolata! 
As Irmãs Missionárias, os professores e colaboradores 

se uniram para uma devota Celebração Eucarística, presidi-

A nossa Formatura e Festa 
de Encerramento foram 
momentos especiais. 

Com grande carinho realiza-
mos mais este evento que 
marcou a despedida dos nos-

Nossos “pequenos grandes artistas” do Infantil I e II de-
monstraram o quanto é importante a arte em nossas 
vidas, aplicando o aprendizado de forma lúdica e com 

muita alegria!

da pelo Pe. Mauro de Cintra, 
missionário da Consolata. 
Recordamos os 200 dias de 
trabalho e de vida partilhada 
neste ano Acadêmico. Assim 
como Maria dissemos SIM, 
e acolhemos com alegria o 
maior presente que Deus nos 
deu: Seu próprio Filho. Cada 
membro desta grande Famí-
lia reafirmou seu compromis-
so de fazer do seu coração 
a manjedoura que acolhe o 
Príncipe da Paz e de se tornar, 

neste Natal, um dos profetas 
que anunciam a chegada de 
Jesus para todos. 
Somos como os Reis Magos, 
nos diz o Bem-aventurado 
Allamano, que viram a estre-
la de Belém e seguiram sua 
vocação de ir ao encontro do 
Menino Luz. 
Belém é aqui e 2015 começa 
agora!  Que no ano da Luz e 
da Paz, a nossa Fé se manifes-
te através de uma linda cami-
nhada pedagógica! 

sos pequenos da Educação 
Infantil, onde tudo começa na 
vida escolar de uma criança. 
Desejamos a todos os forman-
dos que tenham muitos de-
sejos e muitos sonhos e que 
vivam cada dia como criança, 
pois ser criança é acreditar 
que tudo é possível. 
Parabéns! Que Nossa Senhora 
da Consolata e o Pe Allamano 
iluminem o caminho de vocês 
em toda a jornada e com suas 
famílias.
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Alunos emocionam 
em peça de Natal

Encanto marca
espetáculo de
encerramento

Missa 9os anos e 3as séries Ensino Médio

Com muito carinho, 
dedicação, com-
promisso, entu-

siasmo e responsabi-
lidade, o grupo com 
alunos dos 5os anos 
emocionou a plateia 
da primeira à última 
cena.

As interpretações em 
LIBRAS, que enrique-

ceram o teatro, arranca-
ram aplausos calorosos e 

muitas lágrimas!

Os alunos dos 1os  e 2os anos abrilhantaram a noite do dia 
8 de dezembro com um lindo espetáculo envolvendo 
os projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo. Ma-

gia, encanto e alegria conduziram a noite e fizeram todas as 
famílias refletirem e prepararem o coração para a acolhida do 
Menino Jesus neste Natal.

Nossa comunidade edu-
cativa se reuniu em 11 
de dezembro, na Paró-

quia Nossa Senhora de Fáti-
ma, para louvar a Deus pela 
formatura de nossos alunos 
das 3as séries do Ensino Mé-

dio e pela conclusão do Ensi-
no Fundamental dos alunos 
dos 9os anos. A solene cele-
bração foi presidida por nosso 
Pároco Pe. Dalmir dos Anjos. 

Sentimentos de gratidão, 
alegria e esperança inunda-

ram todos os corações. Gra-
tidão e alegria pela meta al-
cançada e esperança de um 
futuro cheio de oportunida-
des e realizações. 

Que a Mãe Consolata con-
tinue a abençoar o caminho e 

a vida de todos e os livre de 
todo tipo de mal. Que todos 
possamos continuar firmes 
na Missão de Allamanizar o 
mundo, tornando-o mais jus-
to, fraterno e solidário.

Refletindo sobre
Liberdade e 
Responsabilidade

Vozes Natalinas 
no Shopping

Os alunos dos 3os e 4os anos apresentaram, na noite do 
dia 9 de dezembro, um pouco sobre os temas aborda-
dos nas aulas de filosofia e nos projetos desenvolvidos 

ao longo do ano letivo. Levaram 
os espectadores a uma reflexão 
sobre a Liberdade, a Paz, a Feli-
cidade, a voar alto, assumindo 
a corresponsabilidade no cui-
dado amoroso com a Criação 
de Deus.

Natal Tropical” - Corais do Colégio Consolata” se apresen-
taram no dia 15 de dezembro, no Santana Parque Shop-
ping, com um repertório que incluiu músicas populares 

brasileiras e músicas natalinas.
Foi um espetáculo que reuniu crianças, 

jovens e adultos dos grupos: 
Coral Infantil Consolata, Coral 
Juvenil Consolata, Grupo Vo-
cal Sempre Encanto.

Os grupos foram calorosa-
mente aplaudidos pelas belíssi-
mas apresentações.

C elebrar é preciso!

“

Alunos concluintes dos  9os AnosAlunos concluintes do Ensino MédioCelebração da Missa
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V  im para Servir

“NYAATHA”, a Mãe 
Toda Misericórdia

Ano da Vida Consagrada

O ano de 2015 chegou trazendo a notícia de um 
evento muito especial para a Família Missioná-
ria da Consolata e para a Igreja: a beatificação de 

irmã Irene Stefani no dia 23 de maio, em Nyeri, Quênia, 
pois foi nesse país africano que a jovem missionária viveu 
sua intensa consagração a Deus para a Missão. Foi a Re-
gião do Nyeri que testemunhou a caridade extraordinária 
desta irmã, feita de tanta ternura e misericórdia que lhe 
mereceu o sugestivo título de Nyaatha, que na língua ki-
kuyu significa: Mãe toda misericórdia.
Por este motivo, ao longo de 2015, vamos trazer os prin-
cipais traços da vida desta missionária para incentivar todos nós a sermos discípulos missionários 
de Jesus, vocacionados à santidade. 

Fonte: Revista Missões

A iniciativa deste Ano, que se 
encerrará no dia 2 de feve-
reiro de 2016, dia mundial 

do consagrado, foi anunciada 
pelo Papa Francisco em 29 de 
novembro de 2013, e insere-se 
no contexto da celebração dos 50 
anos do Concílio Vaticano II, tan-
to como os do Decreto “Perfectae 
Caritatis” sobre a conveniente re-
novação da Vida Religiosa.

O que é a “Vida Consagrada”?

A designação “Vida Consagrada” 
refere-se a um comum horizonte 
eclesial em que se articulam, de 

VOCAÇÃO: CAMINHO E DESCOBERTA! DEUS ESTÁ PROCURANDO PESSOAS 
DISPOSTAS A LARGAR A SUA VIDA PARA SERVIR A ELE. E VOCÊ? É UMA DELAS?

forma complementar, caris-
mas e instituições: ordens e 
institutos religiosos dedicados 
à contemplação ou às obras 
de apostolado. Sociedades 
de vida apostólica; institutos 
seculares e outros grupos de 
consagrados; formas novas 
ou renovadas de Vida Consa-
grada; todos aqueles que, no 
segredo do seu coração, se 
entregam a Deus com uma 
especial consagração (cf) Vita 
Consecrata, 2).

A “Vida Consagrada” está co-
locada mesmo no coração da 

Igreja como elemento decisivo 
para a missão, visto que expri-
me a íntima natureza da vo-
cação cristã. E continua a ser 
um dom precioso e necessário 
também no presente e para o 
futuro do povo de Deus, por-
que pertence intimamente à 
sua vida, santidade e missão. 
Os consagrados são chama-
dos a assumir, na radicalidade 
do seu ser, a mesma exigência 
que é feita a todos os discípu-
los de Cristo, no horizonte das 
bem-aventuranças: “Sede per-
feitos como é perfeito o vosso 
Pai celeste” (Mt 5,48).


